
ОДГОВОРИ И УПАТСТВА ЗА ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Проблем околу нови шифри на подрачни служби

Новите шифри кои ги имаат подрачните служби немаат никакво влијание на работа на 
програмата. Кога внесувате нов осигуреник, тој може да биде и со стара и со нова шифра на 
подрачна  служба.  За  тие  што  доаѓаат  со  нова  шифра,  кај  подрачна  служба  изберете  ја 
подрачната  служба  преку  името  или  преку  старата  шифра.  Во  полето  „Здравств. 
Легитимација“, ќе се појави автоматски креиран број на здравствена легитимација кој може 
да се избрише и на негово место да се напише нов број, ако е нов.

Нови лекови на позитивна листа

За да се внесе нов лек на позитивна листа, се оди во менито  Listi-Generiki.  За да се 

внесе нов лек, се клика на +. Кај шифра може да се внесе АТЦ код или некој број по ваш 
избор (затоа што таа шифра не се користи). Во назив се внесува генериката на лекот. Во цена 
се внесува сумата која се додава на сумата на веќе препишаните лекови. Оваа сума е само за 
Ваша евиденција  и  не  се  трансферира  во  ФЗОМ.  Таму сумите  на  препишани лекови  ги 
собираат од аптеките. Во полето режим се внесува режимот на препишување (кој има право 
да го препише лекот).



Нови цени на позитивна листа

Позитивната листа со цените на ФЗОМ сеуште не е објавена на web сајтот на ФЗОМ. 
Кога ќе се објави ќе ка внесеме во програмата. Бидејќи тие цени се намалени, ако вие не ја 
надминете сумата со сегашните цени, нема да биде надмината ниту со новите цени.

Електронска здравствена картичка

Од  1  Ноември  кај  некои  осигуреници  сините  картони  ќе  бидат  заменети  со 
здравствена картичка. За проверка на статусот на осигуреникот, (дали има платено или не 
здравствен придонес) со здравствена картичка, ќе има програма која ќе ја обезбеди ФЗОМ. 
Состојбата на картичката и податоците од неа ќе се читаат со таа програма.


